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Ha tingut lloc el lliurament del III Premi d’Investigació sobre Violència de Gènere, 

que atorga la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB, a María Isabel 

Menéndez pel treball de recerca Representación mediática de la violencia de género. 

Análisis de la prensa balear (2004-2008). 

 

Hi han assistit la senyora Lila Thomàs, directora de l’Institut Balear de la Dona, la 

doctora Marta Fernández, directora de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, el 

doctor Martí X. March, vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i 

la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears. 

 

La Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, constituïda en el marc del conveni de 

col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona, té 

com un dels objectius principals contribuir a la investigació, el coneixement i la difusió 

dels problemes relacionats amb la violència de gènere.  

 

El Premi d'Investigació sobre Violència de Gènere està dotat amb un import únic de 

12.000 euros i s'atorga a la millor obra científica, original i inèdita. Necessàriament ha 

de tractar sobre algun tema que concordi amb les finalitats de la Càtedra, com ara, 

implicar tota la societat civil i les administracions públiques, tenint en compte la 

responsabilitat social que tots tenim, en relació amb la lluita contra la violència envers 

les dones, investigar formes pioneres per combatre la violència de gènere per aportar 

noves fórmules de prevenir-la i abordar-la, o aconseguir recursos per destinar programes 

de lluita contra la violència de gènere i l'atenció i el suport a les seves víctimes. 

 

La Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la 

UIB es va reunir el dijous 26 de novembre de 2009 per resoldre la convocatòria. 

Assistiren a la reunió: per l’Institut Balear de la Dona, la senyora. Lila Thomàs i la 

senyora Francesca Mas; per la Universitat de les Illes Balears, la doctora Margalida 

Capellà i la doctora Marta Fernández. 

 

Va declarar mereixedor del premi el treball Representación mediática de la violencia de 

género. Análisis de la prensa balear (2004-2008), per la claredat en el plantejament del 

tema investigat, la rellevància de les qüestions plantejades, l’adequació de la 

metodologia i l’aportació al coneixement no sols de la realitat balear, sinó de la nacional 

en conjunt. La Comissió va destacar especialment la profunditat de les conclusions i el 

fet que el treball presenta propostes d’acció concretes, i no queda només en l’exposició 

teòrica i l’anàlisi de dades, ambdós aspectes adequadament coberts. 

 

 

 



Resum del treball Representación mediática de la violencia de género. 

Análisis de la prensa balear (2004-2008) de María Isabel Menéndez 

 

La investigació ha estudiat el tractament mediàtic de la violència de gènere en la premsa 

balear. S’han analitzat totes les agressions amb resultat de mort produïdes en els últims 

cinc anys.  

 

Sobre els resultats obtinguts, es pot afirmar que el maltractament forma part de l'agenda 

mediàtica i que existeix un missatge molt homogeni entre tots els diaris de la comunitat. 

No obstant això, aquest primer objectiu de la visibilitat s'ha aconseguit a costa de la 

qualitat del missatge, ja que s'han trobat molts aspectes problemàtics en les notícies.  

 

Els resultats suggereixen que el periodisme balear necessita incorporar un enfocament 

informatiu que abordi la violència de gènere com un problema específic. A més, la 

premsa hauria de reflexionar sobre el grau de sensacionalisme que desitja oferir al seu 

públic i sobre el seu propi compromís en l'eradicació de la violència sexista.  

 

Cal reconèixer els aspectes positius que s’han trobat en la mostra, com ara la 

visibilizació del problema, la veu dels grups de dones, el rebuig a l'agressor o la 

solidaritat amb les víctimes, però és necessari un esforç major en el tractament 

periodístic d'un problema tan greu com és la violència contra les dones. 

 

María Isabel Menéndez 

Estudis 

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Santiago de 

Compostel·la. 

Certificat d’Estudis Avançats, programa de doctorat d’Estudis de la Dona de la 

Universitat d’Oviedo. 

Experta Universitària en Agent d’Igualtats d’Oportunitats: Accions positives en el marc 

de la cooperació, de la UNED i la Fundació Universitat-Empresa. 

Investigacions 

Pertany al projecte d’investigació “Dramatúrgies televisives contemporànies” de la 

Universitat de les Illes Balears. 

Investigadora externa del projecte “Publicitat i violència de gènere: un estudi 

multidisciplinari”, finançat per la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la 

Universitat de les Illes Balears. 

Publicacions 

El 4º poder, ¿un poder de mujeres? (2003). 

Género en primer plano. Guía didàctica para el anàlisis no sexista de productos 

cinematográficos (coautora, 2003). 

Lenguaje administrativo no sexista (2006). 

El zapato de Cenicienta. El cuento de hadas del discurso mediático (2006). 

Medios de comunicación e violencia de xénero. Manual de redacción xornalística 

(2007). 

Publicidad y violencia de género. Un estudio multidisciplinar (coautora, 2009). 

 


